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CONTRARRAZÃO :

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS (UASG: 926040) 

Md.

Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves
Subdefensor Público-Geral

Andreia Machado
Pregoeira

Ref: Pregão Eletrônico 12-2022; Processo nº 22.0.000000191-4.

A empresa NTS – Nova Tecnologia em Sistemas de monitoramento - Eireli inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.021.397/0001-40, com sede na QD. 304 Norte; AV. LO 12; LOTE 17; SL 02; CEP.
77.006-368, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, neste ato representada pelo Sr. Yure Lopes Vanderley, brasileiro, maior, capaz, empresário, casado, portador da carteira de registro
profissional CRA-TO nº 6-00352 e do CPF nº 013.501.641-00, infra-assinado, e como parte interessada no procedimento licitatório retro mencionado, amparada pelo Inc. XVIII Art. 4º da
Lei nº 10.520/2002, bem como pelo item 14, subitem 14.2.3 do edital do Pregão eletrônico 12-2022, vem em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de apresentar
CONTRARRAZÕES pelas razões a seguir, requerendo para tanto sua apreciação, julgamento e admissão. Sendo imperioso consignar que o julgamento das contrarrazões interpostas, recai,
neste momento para a responsabilidade da MD. Pregoeira, o qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na lisura, na isonomia e imparcialidade a ser adotada no pleito em questão,
oportunidade em que somos todos sabedores da tradicional busca da CPL da DPE/TO da proposta mais vantajosa, onde a seguir demonstraremos nosso Direito Líquido e Certo, bem como
o cumprimento pleno de todas as exigências editalícias. 

1.1. Dos Fatos
A Recorrente Irresignada com a aceitação da proposta da Recorrida, insurge com alegações, de forma frágil e infundada, quanto ao suposto descumprimento de itens do edital, no entanto
tais alegações não merecem prosperar.

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeita-se as tentativa e argumento da empresa por ora recorrente em apresentar suas considerações a respeito da decisão da pregoeira,
mas conforme será exposto a seguir, a insistência em reconhecer supostas irregularidades existentes na condução do julgamento do certame e a insistência em declarar que a proposta
apresentada pela Recorrida não preenche o exigido pelo Edital devem ser tão logo rechaçadas.

2. DAS RAZÕES INFUNDADAS DAS RECORRENTES
2.1. Razões e motivação
Em uma tentativa frustrada, em desclassificar/inabilitar a Recorrida, em resumo a Recorrente alega o seguinte:

a) QUE, A empresa declarada vencedora do certame não indicou as especificações e muito menos MARCA e MODELO dos equipamentos. Como a administração pública (gestor do contrato)
vai saber se o que foi contrato é o que está previsto no Edital? Sem MARCA e MODELO dos equipamentos a empresa instala "o que quiser", por isso faz um preço menor que os
concorrentes. A Defensoria Pública não levou em consideração o que diz o Edital, apenas olhou preço. Desta maneira não faz sentido ter especificações, sendo que pode instalar o que
melhor convier para a arrematante do Pregão. No Edital é claro: "8.1.3. Não será aceita oferta de serviços com especificações diferentes das indicadas neste instrumento convocatório..."
9.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Diante do que consta no Edital a empresa declarada tem que ser desclassificada por não
apresentar as especificações, comprovando através de MARCA e MODELO dos equipamentos a serem instalados.

Primeiramente destacamos que a razão recursal transcrita acima é infundada, sendo perceptível o destoamento da recorrente em obter através dos argumentos falhos em seu recurso o
que não conquistou na sessão de lances, não apresentando preço que lhe colocasse em melhor posição no certame, e em face ao desespero questiona até o discernimento da pregoeira da
DPE/TO quando diz que “apenas olhou o preço” como é notado nas afirmações proferidas, onde a recorrente demonstra por mais de uma vez o desconhecimento da documentação
apresentada pela empresa NTS e muito menos da prevista no edital, tentando distorcer os fatos.

De modo que, bem fez a pregoeira da DPE/TO, quando em consonância com o estatuído no edital, entendeu que a empresa NTS atendeu às exigências do mesmo no tocante à proposta de
preços.

3. DO TOTAL ATENDIMENTO AS NORMAS EDITALÍCIAS
Inicialmente é bom que se tenha em mente que a análise a ser feita por esta Administração deve se referir à Proposta de preços da empresa para executar o contrato, NOS TERMOS DO



ITEM 8 do edital, vejamos:

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1.1. A proposta deve constar o valor unitário, assim entendido o valor mensal, além de informar os valores anual e total para o período de trinta meses, já considerados inclusos, os
tributos, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;
8.1.2. Descrição detalhada dos serviços de acordo com o especificado no Termo de Referência - Anexo I, de forma a viabilizar a análise de sua conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.
8.1.3. Não será aceita oferta de serviços com especificações diferentes das indicadas neste instrumento convocatório, e havendo caso de divergência entre as especificações descritas no
Sistema Comprasnet e as descritas neste Edital, prevalecerão as do Edital.
8.2. Todas as especificações dos serviços contidas na proposta vinculam a Contratada
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos Bens/serviços.
8.4. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o instrumento convocatório, assumindo o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
8.7. A proposta apresentada em desacordo com este Edital será desclassificada.
8.8. O preenchimento da proposta no sistema comprasnet não isenta o licitante de encaminhar a proposta inicial a que se refere o subitem 

Ora, analisando o ponto referente a proposta no edital, não há como ter outra conclusão, a não ser, a de que a empresa NTS cumpriu na íntegra o regramento definido, pois vendo a letra
fria da lei (o edital é lei entre as partes) não há uma mera indicação da necessidade de indicação de marca ou modelo, tanto é assim, que no próprio ato do cadastramento da proposta, no
sistema que realizou o pregão, (comprasnet), não havia campo apropriado para inclusão da marca ou do modelo, porque, claro, isso não é relevante em licitações desses moldes, conforme
abaixo explicado:

a) Ora, é bastante perceptível que o edital que entabula os requisitos para apresentação da proposta, em momento algum solicita a indicação de marca ou modelo dos equipamentos, e
bem fez a administração em adotar tal conduta, visto que, nessa licitação os equipamentos fazem parte da solução como um todo, mas o objetivo principal é a contratação de empresa
para prestação de serviços de monitoramento eletrônico por comodato, ou seja, os equipamentos e todos os insumos serão de propriedade da empresa contratada.

b) Quanto a alegação de que a empresa NTS poderia “instalar os equipamentos que quisesse” isso não passa de mais uma cortina de fumaça lançada pela recorrente na busca de obter
aquilo que não foi capaz de ter na rodada de lances, pois não é possível que a recorrente não tenha observado a farta especificação constante no item 1 “1. Das especificações e
quantidades dos equipamentos” constante na proposta da empresa NTS, especificações essas que foram feitas estritamente em consonância com as premissas ditadas no termo de
referência anexo I do edital, ou seja, como poderíamos instalar os equipamentos que quiséssemos sendo que os mesmos estão plenamente descritos em nossa proposta.

c) Por fim é preciso destacar que a empresa NTS, quando da lavra de sua proposta, atendeu todos os requisitos do instrumento editalício, em especial ao item 8.4 do edital, onde foi
assumido o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

Ainda em relação aos apontamentos não previstos no edital pela Recorrente, registra-se que a mesma não impugnou os termos do Edital, concordando plenamente com os requisitos de
proposta ali expostos. Após a convalidação do instrumento convocatório todos os participantes e a pregoeira estão vinculados àquelas exigências, NÃO SENDO POSSÍVEL INCLUSÃO DE
EXIGÊNCIAS POSTERIORES, sob pena de infringir princípios basilares do procedimento licitatório.

DESTARTE!!
Pasmem, a própria recorrente (NEWLINE), deveria ser a primeira a comungar com a não obrigatoriedade da apresentação de marca ou modelo, visto que a própria, na elaboração de sua
proposta não mencionou nem marca, nem modelo e quiçá as especificações dos equipamentos. 

O ENTENDIMENTO CORRENTE NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA É DE QUE O EDITAL, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONSTITUI LEI ENTRE AS PARTES E SE CONSTITUI O
INSTRUMENTO DE VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO CURSO DA LICITAÇÃO, sendo que, “ao descumprir normas editalícias, a Administração frustra a própria razão de ser da licitação”
e viola os princípios que direcionam a atividade administrativa, consignados no art. 3º da Lei das Licitações, in verbis:

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”

É cediço, portanto, que o Edital constitui lei entre os licitantes e que de suas disposições ninguém pode se furtar ao cumprimento. HELY LOPES MEIRELLES conceitua o princípio da
vinculação ao Edital da seguinte forma:

“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é o princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e modo de participação dos
licitantes e no decorrer do procedimento ou da realização do julgamento se afastasse do



estabelecido, ou admitisse documentação ou propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a
Administração que o expediu (art. 41). ”

Desta lição não destoa o ilustre professor MARÇAL JUSTEN FILHO:

“No procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso significa ausência de liberdade (como regra) para a autoridade administrativa. A lei define as condições de atuação dos
agentes administrativos, estabelecendo a ordenação (seqüência) dos atos a serem praticados e impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas”. (In Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos. Ed. Dialética, São Paulo. 5ª edição/1998 – p. 62).

Não há como negar que o princípio do julgamento objetivo é decorrência lógica do princípio da vinculação ao edital. Por esse princípio, obriga-se a Administração a se ater ao critério fixado
no ato de convocação, evitando o subjetivismo no julgamento.

Por fim, cumpre esta Recorrida enaltecer não só o trabalho até aqui realizado pela pregoeira, equipe de apoio e equipe técnica da DPE/TO, como ressaltar que sua decisão em habilitar a
empresa NTS se baseou tão somente no respeito às regras dispostas quando da publicação do instrumento convocatório, as quais, como se sabe, eram de amplo conhecimento de todos os
participantes no Pregão.

ASSIM, VERIFICA-SE QUE A INTENÇÃO DA RECORRENTE TEM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO COM INTUITO DE TUMULTUAR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM
ARGUMENTOS INFUNDADOS, QUE SE ACATADOS, ESTARIA DETURPANDO A FINALIDADE DO REGRAMENTO EDITALÍCIO.

Diante dos fatos apontados, pior, é requerer a alteração do resultado do certame por alegações sem nenhum fundamento legal, deixando de contratar com a Recorrida que apresentou
proposta conforme previsto no edital e na legislação vigente, e ainda mais vantajosa à Administração, por ser essa mais econômica e indubitavelmente verossímil e que tenha atendido a
todas as exigências do edital e da legislação em vigor.

4. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer que seja completamente INDEFERIDO o recurso proposto em função da inaplicabilidade de suas parcas alegações, bem como sejam ACEITAS as argumentações
aqui demonstradas para que seja mantida a decisão que declarou a empresa NTS – NOVA TEC. EM SIST. DE MONITORAMENTO vencedora do certame, dando prosseguimento as demais
fases de adjudicação e posterior homologação do objeto licitado, de onde se espera, receba, e dê integral provimento as essas CONTRARRAZÕES, por tratar-se de medida que refletirá a
verdadeira distribuição de JUSTIÇA.

P. Deferimento.

Palmas – TO, em 25/05/2022.

NTS – Nova Tecnologia em Sistemas de monitoramento - Eireli 
Yure Lopes Vanderley
Representante Legal
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